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Saleem Khanani 
"When I want to read a book, I write a book." 

“The best way to become acquainted with a subject is to write about it. ” 
Benjamin Disraeli 

 

Welcome to the first edition of the Dow 85-Facebook magazine. Our class has 

been very active on the net. We started our online career in 1997 with the 

establishment of the class web page designed by Saleem Abubakar Khanani. It 

was hosted by AOL for a number of years before the online giant decided to 

discontinue their web hosting service. By this time, however, our class fellows had 

restablished contact with each other through emails and the every busy 

newsgroup established by Nadeem Zafar. 

The focus has now shifted to Facebook. Many of us are regular contributors or 

visitors. The depth and breadth of the postings, both original and shared, by our 

class fellows reflect the variety of interests and talent in our class fellows. 

I decided to compile a monthly magazine selecting some postings, news and 

photos of interest. This effort will be shared with our class fellows in the form of a 

PDF file and will also be put on a free internet file sharing web site 

www.archive.org. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/farahnaz.khanani
http://www.archive.org/


OUR CLASS IN 2007 AT DOW MEDICAL COLLEGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SYED RAZI MUHAMMAD 



 

 

Shared by Shams and Shah Muhammad Vaquas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saleem Khanani 

 
Colonel Muhammad Munir, Arif Hussain, Saleem Khanani, Sam Khan, Shehla Hussain and Sameera 

Hussain at Kebab King New York, September 2012. 

 

Ardasher CowasjeE 

“I am 86 now, too old to pen weekly columns. Besides what’s there to write about with the same old 

politics and same old politicians. Do you really believe that they will go away? I am bored writing about 
them again and again,” he said in an interview last month. 

A sad comment by probably the most sincere and patriotic Pskistani journalist. He did not write for 
money. He did not have to. He never went for gimmicks to increase his ratings. He did not have to. He 

did not forge and spread rumors. He did not have to. Was he a "journalist"? 
Pakistani journalists, most of them, don't do what he did. 

And yet the learned ones loved him for his sincerity, patriotism and real journalism with the ability to 

write the truth. 

In the end his final comments sum up the pessimism that many of us experience but do not find the 

words or the ways to express it. Or perhaps we don't want to express it, deal with it or share it with 

others. Keeping it hidden in the aging closet of our subconscious will not change anything. We must 
express it but not with a negative attitude. It's expression should be coupled with a plan to change it into 

optimism. And it begins with the motivation and determination to change oneself. We cannot change the 
existing politicians, bureaucrats and religious patriarchs. But perhaps a new Cowasjee may show the right 

path to the young Pakistanis of today to follow a path different than that of their elders. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/farahnaz.khanani


HAJJ MUBARAK 

 

FAYYAZ AHMAD SHAIKH, INAYAT ALI KHAN, HASSAN ALI HABIB AND MRS. 

RANA KAZMI, SHEHNAZ KEHR 

 

 

 

 



 

HAPPY BIRTHDAYS 

 

NOVEMBER 2012 

ARJUMAND ASIF 

KEHKASHAN QAMAR 

SHAH MUHAMMAD VAQUAS 

 

 

 

 

 

 



SHARIQ ALI 

 

 

 

 

 

 

SHARED BY SAM KHAN 
 



 التجبـ اؾ "چؽاؽ تهے    يهتبق ازًع یٕقفی

 
يمعيہ َگبؼی کی پہهی نؽغ یہ ہے کہ آظيی پڑْب نکٓب ہٕ۔ اقی نیے ثڑے ثڑے يصُف ثٓبؼی ؼلًیں ظے کؽ اپُی 

کتبثٕں پؽ پؽٔفیكؽٔں أؼ پٕنیف قے يمعيے نکٕٓاتے أؼ چهٕاتے ہیں۔ أؼ زكت يُهب ثعَبيی کے قبتٓ ثؽی 
فبظم يمعيہ َگبؼ کب ایک پیغًجؽاَہ فؽض یہ ثٓی ہے کہ ِٔ ظالئم ٔ َظبئؽ قے ثبثت کؽظے کہ اـ کتبة ہٕخبتے ہیں 

 يكتطبة کے غهٕع ہَٕے قے لجم اظة کب َمهہ يكعـ زبنی کے ػؽة خیكب تٓب۔

 
 اظة خف کب چؽچب ہے یہ کچٓ ِٔ کیب تٓب

 خہبں قے انگ اک خؿیؽِ ًَب تٓب
 

يمعيہ کے نہؽت ػبو أؼ ثمبئے ظٔاو زبصم َہیں کؽ قکتی۔ ثهکہ ثؼط  اـ يیں نک َہیں کہ کٕئی کتبة ثغیؽ
يؼؽکۃ اآلؼاء کتبثیں تٕ قؽاقؽ يمعيے ہی کی چبٹ يیں نکٓی گئی ہیں۔ ثؽَبؼڈ نب کے ڈؼايے )خٕ ظؼزمیمت اـ 

 کے يمعيٕں کی تعًیٍ ہیں( اقی غیم يیں آتے ہیں۔ أؼ ظٔؼ کیٕں خبئیں۔ ضٕظ ہًبؼے ہبں ایكے ثؿؼگٕں کی کًی

َہیں خٕ يسط آضؽ يیں ظػب يبَگُے کے النچ يیں َہ صؽف یہ کہ پٕؼی ًَبؾ پڑْ نیتے ہیں ثهکہ ػجبظت يیں ضهٕع ٔ 
ضعٕع أؼ گهے يیں ؼَعْی ؼَعْی کیفیت پیعا کؽَے کے نیے اپُی يبنی يهکالت کٕ زبظؽ ٔ َبظؽ خبَتے ہیں۔ نیکٍ 

ٕڑ ظیتی ہیں۔ يثالً ڈاکٹؽ خبَكٍ کب ڈکهُؽ، خف کب چُع کتبثیں ایكی ثٓی ہیں خٕ يمعيہ کٕ خُى ظے کؽ ضٕظ ظو ت
صؽف يمعيہ ثبلی ؼِ گیب ہے۔ أؼ کچٓ يصُف تٕ ایكے ثٓی گؿؼے ہیں خٕ يمعيہ نکٓ کؽ لهى تٕڑ ظیتے ہیں۔ أؼ اصم 

کتبة کی ہٕا تک َہیں نگُے ظیتے۔ خكیے نؼؽ ٔ نبػؽی پؽ يٕالَب زبنی کب ثٓؽ پٕؼ يمعيہ خف کے ثؼع کكی 

تبة ٔ تًُب ہی َہ ؼہی۔ ثمٕل يؽؾا ػجعنٕظٔظ ثیگ، اـ کتبة يیں قے يمعيہ َکبل ظیب خبئے تٕ نؼؽ نبػؽی کی 
 صؽف قؽٔؼق ثبلی ؼِ خبتب ہے۔

 
تبہى اپُب يمعيہ ثمهى ضٕظ نکُٓب کبؼ ثٕاة ہے کہ اـ غؽذ ظٔقؽے خٕٓٹ ثٕنُے قے ثچ خبتے ہیں۔ ظٔقؽا فبئعِ یہ کہ 

ے َمع ػبو غٕؼ قے کكی تسؽیؽ کٕ اـ ٔلت تک غٕؼ قے َہیں پڑْتے آظيی کتبة پڑْ کؽ لهى اٹٓبتب ہے ٔؼَہ ہًبؼ
 خت تک اَہیُبـ پؽ قؽلہ کب نجہ َہ ہٕ۔

 

پٓؽ اـ ثہبَے اپُے چُع ایكے َدی قٕاالت کب ظَعاٌ نکٍ خٕاة ظیب خب قکتب ہے خٕ ہًبؼے ہبں صؽف چبالٌ أؼ 
ٕ يیٹؽک کے قؽٹیفیکیٹ يیں ظؼج ہے؟ زهیہ چہهى کے يٕلغ پؽ پٕچٓے خبتے ہیں۔ يثالً کیب تبؼیص پیعائم ٔہی ہے خ

کیب ہے؟ يؽزٕو َے اپُے ثیُک ثیهُف کے نیے کتُی ثیٕیبں چٕٓڑی ہیں؟ ثؿؼگ افغبَكتبٌ کے ؼاقتے قے ندؽِ 
َكت يیں کت ظاضم ہٕئے؟ َیؿ يٕصٕف اپُے ضبَعاٌ قے نؽيبتے ہیں یب ضبَعاٌ اٌ قے نؽيبتب ہے؟ ؼأی َے 

يًعٔذ کے خع ايدع کے کبَپتے ہٕئے ہبتٓ قے اقتؽا چٓیٍ کؽ تهٕاؼ تٕ َہیں  کہیں آؾاظ کی غؽذ خٕل ػمیعت يیں

 تًٓب ظی؟
 

 چُبَچہ اـ يٕلغ قے خبئؿ فبئعِ اٹٓبتے ہٕئے اپُب يطتصؽ قب ضبکہ پیم کؽتب ہٕں۔
 

 ۔َبو

 
 قؽٔؼق پؽ يالزظہ فؽيبئیے

 
 ۔ضبَعاٌ

 
 قٕ پهت قے پیهہ آثبء قپہ گؽی کے قٕا قت کچٓ ؼہب ہے۔

 

ئم۔تبؼیص پیعا  
ػًؽ کی اـ يُؿل پؽ آ پہُچب ہٕں کہ اگؽ کٕئی قٍ ٔالظت پٕچٓ ثیٹٓے تٕ اقے فٌٕ ًَجؽ ثتب کؽ ثبتٕں يیں نگب نیتب 

 ہٕں۔
أؼ یہ يُؿل ثٓی ػدیت ہے۔ ثمم صبزت کهکٕل ایک ٔلت تٓب کہ ہًبؼا تؼبؼف ثہٕ ثیٹی لكى کی ضٕاتیٍ قے اـ 

ثٓبَدے ہیں أؼ اة یہ ؾيبَہ آگیب ہے کہ فالں کے ثبپ ہیں أؼ فالں غؽذ کؽایب خبتب تٓب کہ فالں کے ثیٹے ہیں۔ فالں کے 

 کے يبيٕں۔ ػًؽ ؼقیعِ پیم ؼٔ ؾثبٌ زبل قے کہہ ؼہے ہیں کہ اـ کے آگے يمبيبت آِ ٔ فغبں أؼ ثٓی ہیں۔
 

 ۔پیهہ
گٕ کہ یَٕیٕؼقٹی کے ايتسبَٕں يیں أل آیب، نیکٍ قکٕل يیں زكبة قے کٕئی غجؼی يُبقجت َہ تٓی۔ أؼ 

 زكبة يیں فیم ہَٕے کٕ ایک ػؽصے تک اپُے يكهًبٌ ہَٕے کی آقًبَی ظنیم قًدٓتب ؼہب۔
 



اة ٔہی غؼیؼہ يؼبل ہے۔ زكبة کتبة يیں اصٕالً ظٔ أؼ ظٔ چبؼ کب لبئم ہٕں۔ يگؽ تبخؽٔں کی ظل قے ػؿت کؽتب ہٕں 

 کہ ِٔ ثڑی ضٕل اقهٕثی قے ظٔ أؼ ظٔ کٕ پبَچ کؽ نیتے ہیں۔
 

 ۔پہچبٌ
 

قبڑْے چٓ اَچ )خٕتے پہٍ کؽ( لع: پبَچ فٹ  

ٔؾٌ: أٔؼ کٕٹ پہٍ کؽ ثٓی ظثال ظکٓبئی ظیتب ہٕں۔ ػؽصے قے يثبنی صست ؼکٓتب ہٕں۔ اـ نسبظ قے کہ خت نٕگٕں 
 کٕ کؽاچی کی آة ٔ ہٕا کٕ ثؽا ثبثت کؽَب يمصٕظ ہٕ تٕ اتًبو زدت کے نیے يیؽی يثبل ظیتے ہیں۔

 
ہے خٕ يیؽے  7ٌ ثٓی پہٍ قتب ہٕں۔ ثڑے نڑکے کے خٕتے کب ًَجؽ اَچ کی ثُیب 83خكبيت: یٕں قبَف ؼٔک نٕں تٕ 

 ثٓی فٹ آتب ہے۔
 

 زهیہ: اپُے آپ پؽ پڑا ہٕں۔

 
پیهبَی أؼ قؽ کی زع فبصم اڑ چکی ہے۔ نہػا يُہ ظْٕتے ٔلت یہ قًدٓ َہیں آتب کہ کہبں قے نؽٔع کؽٔں۔ َبک 

چہؽے پؽ نگی ہٕئی ہے۔يیں ثػاح کٕئی َمص َہیں يگؽ ظٔقتٕں کب ضیبل ہے کہ ثہت چٕٓٹے   
 

 ۔پكُع

 
 غبنت، ہبکف ثے ، ثُٓڈی

پٕٓنٕں يیں، ؼَگ کے نسبظ قے قفیع گالة أؼ ضٕنجٕؤں يیں َئے کؽَكی َٕٹ کی ضٕنجٕ ثہت يؽٔة ہے۔ يیؽا 
ضیبل ہے کہ قؽقجؿ تبؾِ تبؾِ أؼ کؽاؼے کؽَكی َٕٹ کب ػطؽ َکبل کؽ يالؾيت پیهہ زعؽات أؼ اٌ کی ثیٕیٕں کٕ 

ؽی تبؼیطٕں يیں قُگٓبیب خبئے تٕ گؽہكی ؾَعگی خُت کب ًََٕہ ثٍ خبئے۔يہیُے کی آض  
 

پبنتٕ خبَٕؼٔں يیں کتٕں قے پیبؼ ہے۔ پہال کتب چٕکیعاؼی کے نیے پبال تٓب۔ اقے کٕئی چؽا کؽ نے گیب۔ اة ثؽ ثُبئے 

هًبٌ کتٕں قے ٔظغ ظاؼی پبنتب ہٕں کہ اَكبٌ کتے کب ثہتؽیٍ ؼفیك ہے۔ ثؼط تُگ َظؽ اػتؽاض کؽتے ہیں کہ يك
ثالٔخہ چڑتے ہیں زبالَکہ اـ کی ایک َہبیت يؼمٕل أؼ يُطمی ٔخہ يٕخٕظ ہے۔ يكهًبٌ ہًیهہ قے ایک ػًهی 

 لٕو ؼہے ہیں۔ ِٔ کكی ایكے خبَٕؼ کٕ يسجت قے َہیں پبنتے خكے غثر کؽکے کٓب َہ قکیں۔
 

 گبَے قے ثٓی ػهك ہے۔ اقی ٔخہ قے ؼیڈیٕ َہیں قُتب۔

 
 ۔چڑ

 
ؽ خػثبتی ػٕؼتیں، يٹٓبـ، نطؽَح۔خػثبتی يؽظ، غی  

 

 ۔يهبغم
 

 فٕٹٕ گؽافی، نکُٓب پڑُْب
 

 ۔ تصبَیف
 

 چُع تصٕیؽاٌ ثتبں، چُع يعبيیٍ ٔ ضطٕغ

 
 ۔ کیٕں نکٓتب ہٕں

 
غؾؼیهی َے اـ کے خٕاة يیں کہب تٓب کہ خت يیؽا خی ػًعِ تسؽیؽ پڑُْے کٕ چبہتب ہے تٕ ایک کتبة نکٓ ڈانتب ہٕں۔ 

يعبيیٍ غُؿیہ ہیں یب يؿازیہ یب اـ قے ثٓی ایک لعو آگے۔۔۔ یؼُی صؽف يعبيیٍ، تٕ  ؼہب قٕال کہ یہ کٓٹ يٹٓے

یہبں صؽف اتُب ػؽض کؽَے پؽ اکتفب کؽٔں گب کہ ٔاؼ غؼا أچٓب پڑے، یب ثف ایک ؼٔایتی آَچ کی کكؽ ؼِ خبئے تٕ نٕگ 
ہے۔اقے ثبنؼًٕو غُؿ قے تؼجیؽ کؽتے ہیں، ٔؼَہ يؿاذ ہبتٓ آئے تٕ ثت، َہ آئے تٕ ضعا   

 



A LETTER BY NADEEM ZAFAR 

 

The just-concluded elections confirmed that there is a divide, nearly in the middle, 

between those who support President Barack Obama's policies and oppose the 

Republican agenda of no increase in taxes on the rich, and those who oppose Obama's 

handling of the economy and support Republicans' fiscally conservative agenda. 

It also confirmed that tomorrow's America will be much more ethnically diverse and the 

Democrats have truly embraced this change and benefited. It was also clear that level-

headed Americans did not support truly disappointing statements from Senate hopefuls 

in Missouri and Indiana against women or by those running for Congress who tried to 

use the peace-loving, taxpaying and loyal American Muslims as punching bags. 

This is not the time for another struggle for the heart and soul of the GOP or a 

positioning for 2016. In politics everything is negotiable and the best consensus is at the 

50-50 divide, however difficult it may be. It is time for a smaller government, but it is also 

time for higher revenue for the state through increased taxation at the higher financial 

strata of the society. The future of this nation cannot be held hostage to a pledge of no 

tax increases, particularly when such a policy has been rejected through both popular 

as well as electoral votes. 

No more filibustering or foot-dragging. Obama is the president for four more years. Let's 

be functional again, please. 

Nadeem Zafar 

Germantown 

 

 

By Sam Khan in Ponderings (Files) ·   

https://www.facebook.com/profile.php?id=837289061
https://www.facebook.com/groups/204163646308987/
https://www.facebook.com/groups/204163646308987/files/


 تغلین و سضب کے ثٌذے

 

 

اوس اعے اط هؾکالت کب کوئی هٌبعت زل عوخھتب ًہیں ہےە اًغبى عدیت عدیت لغن کی هؾکالت هیں هجتال سہتب ہے 

کوئی ؽخص اگش اپٌے لذ اوس عوچ عے ثڑی ثبت کشًے لگ خبۓ تو وٍ پھش ثشی طشذ عے پھٌظ خبتب ہےە هدھ عے لوگ آ 

ہ اوس عکوِى للت کے لیے کوًغب طشیمہ اختیبس کشًب چبہیےە اة ظبہش ہے ک” خوػ کیغے سہب خبۓ” کش پوچھتے ہیں کہ آخش 

هیشے پبط کوئی طت یب ہوهیو پیتھک کی دوا تو ًہیں ہے خو هیں اًہیں دے کش کہوں کہ اط کی چٌذ خوساکیں کھبؤ تو عت 

ٹھیک ہو خبۓ گبە هیشے پبط تو تدشثبت و هؾبہذات ہی ہیں خي کی ثٌب پش هیں اى عے کچھ کہہ عکتب ہوں گو توبم کے توبم 

ى کب ؽبہذ ضشوس ہوںە خواتیي و زضشات خوػ سہٌے کے لیے ایک هؾکل عب والعبت هدھے پش گضسے ًہیں ہیںە لیکي هیں ا

طشیمہ یہ ہے کہ دوعشوں کو اپٌی خوؽی هیں ؽشیک کیب خبۓە اة یہ ثڑا هؾکل کبم ہے لیکي عبئٌظ کے فبسهولے کی 

ًب هؾکل طشذ کہ پبًی یب لیکوڈ اپٌی عطر ہوواس سکھتب ہے اط طشذ کی کوئی ثبت خوؽی کے زصول کے لیے دعتیبة کش

ہے ثلکہ خوؽی کے زصول کے لیے دوعشوں کو ؽشیک کشًب پڑتب ہے وگشًہ آپ خوػ ًہیں سٍ عکتےە اگش خوػ لغوتی 

کے عبتھ کوئی ایغی کیفیت اگش زبصل ہو خبۓ کہ آدهی کے پبط اتٌب علن ًہ ہو ختٌب علن وٍ عبسی صًذگی اکٹھب کشتب سہتب 

خو اعے ہللا ًے عطب کش کے دًیب هیں ثھیدب ہے اط کیفیت یب صوست هیں  ہے اوس اًغبى هیں هعصوهیت کی وٍ لہش ثبلی ہو

تو آعبًی هیغش آ عکتی ہےە اط طشذ کب آدهی اپٌے اسد گشد کو دیکھ کش ثھی پشیؾبى ًہیں ہوتب ثلکہ خوػ سہتب ہےە آپ 

ک دسخت کجھی دوعشے دیکھتے ہوں گے کہ دسختوں کو لبدس هطلك ًے خظ طشذ کب پیذا کش دیب وٍ وہبں ہی کھڑے ہیںە ای

دسخت عے زبعذ ًہیں ہوتبە کجھی دسخت یہ ًہیں کہتب کہ ہویں تو خی آم کب دسخت ثٌب دیب اوس لوگ ہویں کھب کھب کش هوخیں 

کش سہے ہیں اوس ہویں ًوچ ًوچ کش ٹوکشیبں ثھش کش لے خب سہے ہیںە کبػ خذا ًے ہویں ؽہتوت کب دسخت ثٌبیب ہوتب اوس هدھ پش 

لگتےە سًگ ثشًگے ؽہتوت  

  

خواتیي و زضشات! اًغبى ہویؾہ اپٌی لغوت پش ؽبکی سہتب ہےە کوئی کہتب ہے کہ هدھے ایغب ہوًب چبہیے تھب، کوئی کہتب 

ہے هدھے ویغب ہوًب چبہیے تھب لیکي دسخت ایغب ؽکوٍ ًہیں کشتبە کجھی دسختوں ًے یہ ؽکبیت ًہیں کی کہ خٌبة خت عے 

کہیں عیش کی ہے ًہ گھوم پھش کے دیکھب ہےە لیکي وٍ ہویؾہ خوؽی عے خھوهتے پیذا ہوۓ ہیں وہیں گڑھے ہوۓ ہیںە ًہ 

سہتے ہیں اوس آپ کو ثھی خوؽیبں عطب کشتے ہیں اوس ہن ثبغوں کی عیشیں کشتے ہیںە ایغے ہی پشًذے اوس خبًوس ہیں کجھی 

وچبە وٍ خبًتے ہیں کہ اى کو کغی ؽیش ًے صیجشا ثٌٌے کی خواہؼ ًہیں کیە یب کغی ہشى ًے کجھی فبختہ ثٌٌے کب ًہیں ع

ثٌبًے واال علین هطلك ثہتش عودھتب ہے کہ ہویں کیغب ہوًب چبہیےە اگش هیں اپٌے آپ کو ًہ ثذلوں تو هدھے کہب خبۓ گب کہ 

ثي چکی ہیں اوس وٍ اًغبى  Terms کب خیبل سکھیںە ہوبسے ہبں اط لغن کی عدیت و غشیت Status اؽفبق صبزت آپ اپٌے

ہیںە ہویں صًذگی هیں کجھی کجھی ایغب اًغبى ضشوس هل خبتب ہے خظ کو دیکھ کش زیشاًی ضشوس ہوتی کو ؽشهٌذٍ کشتی 

ہے کہ یہ کیغب ثبدؽبٍ آدهی ہے؟ یہ هبلی طوس پش ثھی کوضوس ہےە علوی و عملی اوس ًفغیبتی طوس پش کوضوس ہے لیکي یہ 

ە اة تو ؽبیذ چال گیب ہےە اط کب ًبم ہللا دتہ ہےە اط خوػ ہےە ہوبسے عاللے هبڈل ٹبؤى هیں ایک ڈاکیب ہے خو ثڑا اچھب ہے

خیغب خوػ آدهی هیں ًے اپٌی صًذگی هیں ًہیں دیکھبە اط کب عؾك ڈاک اوس ہش زبل هیں خظ پہٌچبًب ہےە چبہے سات کے 

 اوس ایک سوص ًو ثح خبئیں وٍ خظ پہٌچب کش ہی خبتب ہےە وہبں عاللے هیں کشًل صبزت کب ایک کتب تھبە ہللا دتہ کو پتہ ًہ چال

اچبًک اط کتے ًے اط کی ٹبًگ پش کبٹ لیب اوس اط کی ایک ثوٹی ًکبل لیە خیش وٍ ٹبًگ پش سوهبل ثبًذھ کش خوى هیں لت 

پت ڈاکخبًے آ گیبە اعے دیکھ کش پوعٹ هبعٹش صبزت ثڑے پشیؾبى ہوۓە ہللا دتہ ًے اًہیں عبسی ثبت عے آگبٍ کیبە پوعٹ 

ن ًے کچھ لگبیب ثھی کہ ًہیںهبعٹش صبزت کہٌے لگے کہ کیب ت ! 

  

وٍ کہٌے لگب ًہیں خی ثظ ثے چبسٍ پھیکب ہی کھب گیبە هیں ًے وہبں کچھ لگبیب تو ًہیں تھبە اة وٍ ًبداں عودھ سہب تھب کہ آیب 

پوعٹ هبعٹش صبزت یہ کہہ سہے ہیں کہ اط ًے ٹبًگ پش کتے کے کبٹٌے عے پہلے کچھ لگبیب ہوا تھب کہ ًہیںە ہن اعے ثعذ 

ہغپتبل لے کش گ۔ اوس اعے ٹیکے ویکے لگواۓە وٍ ثڑی دیش کی ثبت ہے لیکي وٍ هدھے خت ثھی یبد آتب ہے تو خیبل آتب  هیں

ہے کہ وٍ کتٌب عدیت و غشیت آدهی تھب خو گھجشاتب ہی ًہیں تھب اوس ایغے آدهی پش کجھی خواہؼ گھیشا ًہیں ڈال عکتیە 

خوؽی کے عبتھ دولت کو ضشوس واثغتہ کشتب ہے اوس وٍ اهبست کو  اًغبى خت ثھی خوػ سہٌے کے لیے عوچتب ہے تو وٍ

هغشت عودھ سہب ہوتب ہےە زبالًکہ اهبست تو خوف ہوتب ہے اوس آدهی اهیش دوعشوں کو خوفضدٍ کشًے کے لیے ثٌٌب چبہتب ہےە 

ایک دفتش ثٌب سہے تھے  خت یہ ثبتیں رہي کے پظ هٌظش هیں آتی ہیں تو پھش خوؽی کب زصول ًبهوکي ہو خبتب ہےە ہن ایک ثبس

اوس هضدوس کبم هیں لگے ہوۓ تھےە وہبں ایک ؽبیذ علطبى ًبم کب لڑکب تھب وٍ ثہت اچھب اوس رہیي آدهی تھب اوس هیں هتدغظ 

آدهی ہوں اوس هیشا خیبل تھب کہ کبم رسا صیبدٍ ٹھیک ٹھبک اًذاص هیں ہوە هیں اط هضدوس لڑکے کب کچھ گشویذٍ تھبە اط هیں 

تیں تھیں خو ثیبى ًہیں کی خب عکتیںە ہن دوعشے هضدوسوں کو تیظ سوپے دیہبڑی دیتے تھے لیکي اعے کچھ ایغی ثب

چبلیظ سوپے دیتے تھےە وٍ چپظ کی اتٌی اچھی سگڑائی کشتب تھب کہ چپظ پش کہیں اوًچ ًیچ یب دھبسی ًظش ًہیں آتی تھیە 

ًہیں آیبە هیں ثھی دیگش افغش لوگوں کی طشذ خظ طشذ  وٍ ایک دى دفتش ًہ آیب تو هیں ًے ٹھیکذاس عے پوچھب کہ وٍ کیوں

عے ہن گھٹیب دسخے کے ہوتے ہیں هیں ًے اط کب پتہ کشًے کب کہبە وٍ اچھشٍ کی کچی آثبدی هیں سہتب تھبە هیں اپٌے 

عیکشٹشی کے عبتھ گبڑی هیں ثیٹھ کش اعے لیٌے چال گیبە ثڑی هؾکل عے ہن اط کب گھش ڈھوًڈ کش خت وہبں گ۔ تو 

ٹشی ًے علطبى کہہ کے آواص دیە اط ًے کہب کہ کیب ثبت ہے؟عیکش  

  

هیشے عیکشٹشی ًے کہب کہ صبزت آۓ ہیںە اط ًے خواة دیب کیہڑا صبزت! عیکشٹشی ًے کہب کہ ڈائشیکٹش صبزتە وٍ خت ثبہش 

اط عے کہب کہ هیں آیب تو هدھے دیکھ کش زیشاى سٍ گیب اوس اط ًے اًتہبئی خوؽی کے عبتھ اًذس آًے کو کہبە لیکي هیں ًے 



عخت ًبساض ہوں اوس هیں توھبسی عشصًؼ کے لیے آیب ہوںە وٍ کہٌے لگب کہ عش هیں ثظ آج آ ًہیں عکبە ایک هؾکل ہو 

 گئی تھیە

  

هیں ًے کہب کوًغی هؾکلە تن ہویں ثغیش ثتبۓ گھش ثیٹھے ہوۓ ہو اوس اط طشذ عے هیشی ثڑی توہیي ہوئی ہے کہ تن ًے 

لیە وٍ کہٌے لگب کہ عش آپ ثشاۓ هہشثبًی اًذس تو آئیںە وٍ هدھے صثشدعتی اًذس لے گیبە اط اپٌی هشضی عے چھٹی کش 

 کی ثیوی چبۓ ثٌبًے لگ گئیە هیں ًے اط عے کہب هیں چبۓ ًہیں پیئوں گبە پہلے یہ ثتبؤ کہ تن ًے چھٹی کیوں کی؟

  

ے عوسج هکھی کب ایک پودا لگبیب ہوا تھب اوس وٍ کہٌے لگب کہ عش خت کل ؽبم کو هیں گھش آیب تو ٹیي کے کٌغتش هیں هیں ً

اط هیں ڈوڈی کھل کے اتٌب ثڑا پھول ثي گیب تھب کہ هیں کھڑا کھڑا اعے دیکھتب سہب اوس هیشی ثیوی ًے کہب کہ یہ پہال پھول ہے 

 خو ہوبسے گھش هیں کھال ہےە

  

ب تھب اوس خت ہن کھبًب کھب چکٌے کے ثعذ وٍ کہٌے لگب کہ عش هدھے وٍ پھول اتٌب اچھب لگب کہ هیں خوؽی عے پبگل ہو سہ

علطبى کیب توھیں هعلوم ہے آج ہوبسا کبکب چلٌے لگب ہے اوس اط ًے آٹھ دط ”عوًے لگے تو هیشی ثیوی ًے هدھے کہب کہ 

اط ولت کبکب عو چکب تھب لیکي خت هیں صجر اٹھب تو هیں ًے اپٌے ثیٹے کو ثھی خگبیب اوس ہن هیبں ثیوی ” لذم اٹھبۓ ہیںە

س ثیٹھ گ۔ە ایک طشف عے هیشی ثیوی کبکے کو چھوڑ دیتیە اوس وٍ ڈگوگبتب ہوا هیشی طشف چلتب ہوا آتب اوس خت وٍ هدھ تک دو

پہٌچتب تو هیں اط کی هبں کی طشف اط کب هٌہ کش دیتب تو وٍ ڈگ هگ ڈگ هگ کشتب هبں تک پہٌچتب اوس ٹھبٍ کش کے اط عے 

عش اتٌب اچھب پھول کھال ہو اوس ثچے ًے ایغب اچھب چلٌب ”ھتے سہےە وٍ کہٌے لگب چوٹ خبتبە ہن ثڑی دیش تک اپٌے ثیٹے کو دیک

عش آج کب دى هیشا ہےە اة هیں  !عیکھب ہو اوس ایغب خوة صوست دى ہو تو اعے چبلیظ سوپے هیں تو ًہیں ثیچب خب عکتب ًب

 ؽشهٌذٍ عب ہو کش واپظ آ گیبە

  

وس وٍ ایغی صالزیت سکھتب ہو تو پھش وٍ خوؽیوں کے عبتھ واثغتہ ہو خواتیي و زضشات! اگش اًغبى هیں اتٌی طبلت ہو ا

خبتب ہے لیکي اگش اط کی صًذگی کی خوؽیبں ایغی ہوں خیغی ہوبسی ہیں اوس خي کے ہن لشیت ثھی ًہیں پھٹک عکتے 

ہن ًے یہ في عیکھب  اوس ٹیي کے کٌغتش هیں لگب پھول ہویں کجھی ًظش ہی ًہیں آ عکتب ہےە ہویں خوؽیبں ثبًٹٌب آتب ہی ًہیںە

 ہی ًہیں ہےە

  

ؽیئش کشًب ایک ایغب هؾکل کبم ہے کہ ہویں یہ کغی عکول، کبلح یب یوًیوسعٹی ًے عکھبیب ًہیں ہےە ہویں اپٌی چیضیں 

عٌجھبل کش سکھٌے کی ہی ہویؾہ تلمیي کی گئی ہےە خت پبکغتبى ًہیں ثٌب تھب اط ولت تو ہوبسے ہٌذو دوعت کھبًب 

دٍ ڈال لیتے تھے کہ کہیں کوئی اوس کھبًب ًہ هبًگ لے اوس ؽشیک ًہ ہو خبۓە اة ہوبسے ہبں ثھی ایغب سواج کھبتے ہوۓ اوپش پش

پشواى چڑھ گیب ہے اوس ہویں ثھی چھپبًب آ گیب ہے اوس ہن ؽیئش کشًے عے گھجشاتے ہیںە اوس ہوبسی گشدًوں پش یہی ثوخھ و ثبل 

وتیوں اوس ًواعیوں عے کہتب ہوں کہ توہبسا صیبدٍ لصوس ًہیں ہےە ہوبسے ثٌب ہوا ہےە هیں اکثش چھوٹے ثچوں، اپٌے پوتوں پ

عبسے ہی عاللے پش تیضاة کی ثبسػ ہو سہی ہے اوس خت ثبہش ًکلو گے تو اط کے چھیٌٹے پڑیں گے ہی اوس آپ کو ڈپشیؾي کب 

یں ًے توھیں ثٌبیب ہے تن ویغے ؽکبس ہوًب پڑے گب کیوًکہ آپ اپٌب آپ کھول ًہیں عکتے ہیںە ہللا کہتب ہے کہ خظ طشذ کب ه

ہی ٹھیک ہوە آپ اط ًبک، آًکھ ، کبى اوس ثبلوں کو دیکھ کش خذا کی تعشیف کشو اوس عجسبى ہللا کہو پھش دیکھو کتٌی ًعوتیں 

آپ پش واسد ہوتی ہیںە خیغے خبًوسوں، دسختوں اوس پشًذوں پش واسد ہوتی ہیںە آپ ًے کجھی دیکھب کہ پشًذٍ کظ لذس خوػ 

ے خو گبتے گبتے فوت ہو خبتب ہےە اط کی هوت کب ازغبط ہی ًہیں ہوتبە وٍ ہن اًغبًوں کی طشذ هوت عے خوف ًصیت ہ

 صدٍ ہو کش کئی دفعہ ًہیں هشتب ہےە اعے فکشِ فشدا ًہیں ہوتی ہےە ہن فکشِ فشدا کے عزاة هیں هجتال ہو کش هشتے خب سہے ہیںە

  

ے لوجے دوسوں پش خبیب کشتی تھیںە وٍ اپٌے عبتھ ثبًو لذعیہ کی والذٍ خو هیشی عبط تھیں وٍ لوج ” ضشوس سکھتی ” کشوؽیب

وٍ عفش هیں اپٌے عبتھ کشوؽی۔ کے عبتھ کھٹب کھٹ ثٌتی خبتی  (تھیںە )ؽبیذ ہوبسے اى ثچوں کو کشوؽی۔ کب پتہ ًہ ہوە

ہوتب تھبە خت کجھی والئیت  ہوتی تھیں اوس خت دوسے عے لوٹ کش آتی تھیں تو اى کے پبط کچھ ًہ کچھ ثٌب ہوا اوس هکول ہوا

کی خواتیي آتی تھیں تو اًہیں دیکھ کش ثہت زیشاى ہوتی تھیںە ایک دفعہ ہن اعالم آثبد خب سہے تھے تو اًہوں ًے اپٌب کشوؽیب 

ًکبل لیب اوس کچھ ُثٌٌے لگیںە اى کے عبتھ ایک خبتوى ثیٹھی تھیںە وٍ اًہیں ثڑے غوس عے دیکھٌے لگیںە )اى دًوں فوکش کب 

ًہ تھب( وٍ خبتوى کہٌے لگیں کہ آپ ًے تو ثڑے کوبل کب ڈیضائي ثٌبیب ہےە یہ ثہت خوة صوست ہےە وٍ گالط کے ًیچے صهب

سکھٌے والی کوئی چیض تھیە هیشی عبط اط خبتوى کو کہٌے لگی کہ یہ اة هکول ہو گیب اوس یہ اة توھبسا ہواە اط ًے ثڑی 

بزجہ اط طشذ کی کوئی دوعشی چیض ثٌبًے لگیں تو اط خبتوى هہشثبًی اوس ؽکشیے عے وصول کیبە خت هیشی عبط ص

ًے کہب کہ یہ تو هیں زیذس کو دے دوں گی اوس هیں چبہتی ہوں کہ اط خیغب ایک اوس هیشے پبط ثھی ہوە هیشی عبط کہٌے 

ں ًے ثٌبًب ؽشوع لگی کہ ولت تھوڑا ہے اوس یہ ثي ًہیں پبۓ گبە آپ هدھے اپٌب ایڈسیظ دے دیں هیں پہٌچب دوں گیە لیکي اًہو

کش دیبە خت ہن پٌڈی پہٌچے تو اًبؤًغوٌٹ ہوئی کہ ثہت دھٌذ ہے خظ کی وخہ عے لیٌڈًگ هوکي ًہیں ہے لٰہزا اط خہبص 

کو پؾبوس لے خبیب خب سہب ہےە اط عے هیشی عبط ثڑی خوػ ہوئی کہ اعے هضیذ ولت هل گیب ہےە خت پؾبوس لیٌڈ کشًے 

بں لیٌڈ کشًے آۓ تھے لیکي زیشاًی کی ثبت ہے کہ اة یہبں کب هوعن ثھی پٌڈی خیغب ہو لگے تو پبئلٹ کی آواص آئی کہ ہن یہ

گیب ہےە لٰہزا ہویں واپظ پٌڈی خبًب ہو گب کیوًکہ اطالع هلی ہے کہ وہبں کب هوعن ٹھیک ہو گیب ہےە خت ہن پٌڈی آۓ تو وٍ چیض 

ی کہ ہن لیٌڈًگ کشًے والے ہیں لیکي ایک دو چکش تھوڑی عی سٍ گئی اوس هکول ًہیں ہوئی تھیە پبئلٹ کی آواص پھش گوًد

اوس لگبئیں گے تبکہ سى وے کب دسعت اًذاصٍ ہو عکےە خت وٍ چیض هکول ثي چکی اوس دو چکش ثھی هکول ہو گ۔ تو خہبص هیں 



ثیگن صبزجہ اة لیٌڈ کشًے کی کیب ” هوخود ایک فوخی ًے تبلی ثدبئی اوس هیشی عبط کو هخبطت کشتے ہوۓ ثوال کہ 

هیشی عبط ًے کہب کہ ہبں اة ہے کیوًکہ یہ ثي چکب ہےە” بصت ہے؟اخ  

  

ہن ًے اوس آپ ًے کجھی ؽیئش کشًے واال کبم ًہیں کیب ہےە ہن ًے کجھی خوؽیوں کو ؽئیش ًہیں کیبە آپ ہوبسے ٹی وی 

ی ہللا علیہ اعٹیؾي کے عٹوڈیو هیں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک کوسی ڈوس کے دسهیبى هیں ایک زضوس ًجی اکشم صل

لیکي ہن ًے اپٌی هغکشاہٹ پش ثھی ” هغکشاہٹ ثھی ایک صذلہ خبسیہ ہےە” وٰالہ وعلن کب اسؽبِد گشاهی لکھب هلے گب کہ 

کٌٹشول سکھب ہوا ہے کہ خجشداس هغکشاًب ًہیںە خت ہن کبلح یوًیوسعٹی هیں خبتے ہیں تو ہوبسا هٌہ ایغے عو خب ہوتب ہے 

اوس ہن کہتے ہیں کہ ہویں کیب ضشوست پڑی ہے کہ ہن هغکشاتے پھشیںە ہوبسا تو دیي ہی  خیغے پتہ ًہیں کیب غضت ہو گیب

عالهتی کے عبتھ تعلك سکھتب ہے اوس کہب خبتب ہے کہ خت ہن کغی کو الغالم علیکن کہہ دیں تو پھش اط کب لتل ًہیں کش 

لیکن ًہ کہٌب )هغکشاتے سہٌبعکتےە آپ کب اگش کغی کو لتل کشًے کب اسادٍ ہو خذاًخواعتہ تو پھش الغالم ع کیوًکہ آپ اط  (

ؽخص پش پہلے عالهتی ثھیح دیں گے تو اعے لتل کیغے کشیں گےە خت تک آپ خوؽیبں ثبًٹیں گے ًہیں خوؽیبں پب 

 ًہیں عکتےە

  

 زبضشیِي هسفل هیں عے ایک صبزت ثولتے ہیں( اؽفبق صبزت اط زوالے عے زبلی کب ایک ؽعش ہےە)

  

صًذگی کشتے سہے اط خبهـوؽی ًے ہوبسا ثـوخھ ہلکـب کش دیب پش طلت ہو کش هضے عے  

  

 اؽفبق صبزت: واٍ واٍ کیب ثبت ہےە )ایک اوس صبزت گویب ہوتے ہیں(ە

  

 ؽیئش کشًے هیں ہوبسی عوعبئٹی هیں ایک خوف ثھی پبیب خبتب ہے کہ کہیں ہن عے کوئی کچھ چھیي ًہ لےە

  

خبتب ہے لیکي اگش عٹبسٹ هغکشاہٹوں عے لیب خبۓ چبہے وٍ کشوؽی۔ عے  اؽفبق ازوذ: تھوڑا ًہیں ثہت صیبدٍ خوف پبیب

ہی کیوں ًہ ہو تو وٍ خوف ًبک ثبت ًہیں ہےە ہوبسے ثبثب خی ًوس والے ایک دى کہٌے لگے کہ اؽفبق هیبں توھبسے پبط خو 

ہے اوس ثہت اچھب ہےە وٍ  لکھٌے واال پیي ہے وٍ کتٌے کب ہےە هیں ًے کہب خٌبة خو هیشے پبط ہے وٍ ایک عو ًوے سوپے کب

 کہٌے لگے خت ثھی پیي خشیذیں عغتب خشیذیںە

  

 وٍ پوچھٌے لگے کہ عغتب کتٌے کب آتب ہےە؟

  

هیں ًے کہب کہ وٍ ایک سوپے اعی پیغے کب آتب ہےە )اط صهبًے هیں آتب تھب(ە فشهبًے لگے ثظ وہی لے لیب کشوە هیں ًے کہب 

عضتی ہےە وٍ کہٌے لگے ُپت خت کجھی آپ ڈاکخبًے خبئیں اوس کوئی آپ عے پیي  کہ اتٌب عغتب پیي خشیذًب تو هیشی ثڑی ثے

هبًگ لے کہ هدھے پتہ لکھٌب ہے اوس وٍ ثھول کش اپٌی خیت هیں لگب کے چال خبۓ تو آپ کو کوئی غن ًہیں ہو گب اوس آپ آسام 

خواتیي و زضشات اپٌے دکھ اوس کوتبہیبں  عے عو خبئیں گے لیکي اگش ایک عو ًوے سوپے واال ہو گب تو آپ کو ثڑا دکھ ہو گبە

دوس کشًے کے لیے آعبى طشیمہ یہ ہے کہ ہن تغلین کشًے والوں هیں، هبًٌے والوں هیں ؽبهل ہو خبئیں اوس خظ طشذ 

خذاوًذ تعبٰلی کہتب ہے کہ دیي هیں پوسے کے پوسے داخل ہو خبؤە هیشا ثڑا ثیٹب کہتب ہے کہ اثو دیي هیں پوسے کے پوسے کظ 

داخل ہو خبئیں تو هیں اط کو کہتب ہوں کہ خظ طشذ عے ہن ثوسڈًگ کبسڈ لے کش ایئش پوسٹ هیں داخل ہو خبتے ہیں اوس طشذ 

پھش خہبص هیں ثیٹھ کش ہن ثے فکش ہو خبتے ہیں کہ یہ دسعت عوت هیں ہی خبۓ گب اوس ہویں اط ثبت کی فکش الزك ًہیں 

ہے ثلکہ آپ آسام عے عیٹ پش ثیٹھ خبتے ہیں اوس آپ کو کوئی فکش فبلہ ہوتی کہ خہبص کظ طشف کو اڑ سہب ہےە کوى اڑا سہب 

ًہیں ہوتب ہےە آپ کو اپٌے دیي کب ثوسڈًگ کبسڈ اپٌے یمیي کب ثوسڈًگ کبسڈ ہوبسے پبط ہوًب چبہیے تو پھش ہی خوؽیوں هیں اوس 

ے واال ؽخص ًہ تو سوزبًیت هیں آعبًیوں هیں سہیں گے وگشًہ ہن دکھوں اوس کؾوکؼ کے اًذس سہیں گے اوس تغلین ًہ کشً

داخل ہو عکتب ہے اوس ًہ ہی عبئٌظ هیں داخل ہو عکتب ہےە خو چبًذ کی عطر پش اتشے تھے خت اًہوں ًے صهیي کے زکن 

کے هطبثك وسهب چالیب تھب تو اط ًے کہب کہ وسهب ایک زذ عے ًیچے ًہیں خب سہبە خگہ پتھشیلی ہے لیکي ًیچے عے زکن اوپش 

وھیں اعی خگہ وسهب چالًب ہےە وٍ هبًٌے والوں هیں عے تھب اوس اط ًے ثبت کو تغلین کشتے ہوۓ اعی خگہ گیب کہ ًہیں ت

 وسهب چالیب اوس اط کے ثآلخش وٍ گوہشِ همصود ہبتھ آ گیب خظ کی اًہیں تالػ تھیە

  

عواس ہو کش خوتوں عویت خواتیي و زضشات هبًٌے واال ؽخص اط صهیي عے اٹھ کش افالک تک پہٌچ خبتب ہے اوس وٍ ثشاق پش 

اوپش پہٌچ خبتب ہے اوس خو ًہ هبًٌے واال ہوتب ہے وٍ ثے چبسٍ ہوبسے عبتھ یہیں گھوهتب پھشتب سٍ خبتب ہےە عبئٌغذاى کہتے ہیں 

کہ خت ہن یہ هبى لیتے ہیں کہ صهیي هیں کؾؼِ ثمل ہے تو پھش ہن آگے چلتے ہیں اوس ہوبسا اگال عفش ؽشوع ہوتب ہے خجکہ ًب 

عے هؾکل پڑتی ہےە هبًٌے  

  

 ہللا آپ کو آعبًیبں عطب فشهبۓ اوس آعبًیبں تمغین کشًے کب ؽشف عطب فشهبۓە ہللا زبفعە

  

 اؽفبق ازوذ



SHARED BY ARJUMAND ASIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posted by Saleem Abubakar Khanani 

Allama Iqbal's migration from philosophy to love. 
 
Iqbal started his academic career with the study of philosophy. 

From 1893 to 1910 his nights and days were spent in studying both eastern and western philosophy. 
He writes  

 ہے فهكفہ يؽے آة ٔ گم يیں
 پٕنیعہ ہے ؼيهہ ہبئے ظل يیں

But from 1911 onwards he continued his journey in a different direction. He embarked upon a serious 

research oriented study o 
f the Holy Quran. He soon realized 

 اَدبو ضؽظ ہے ثے زعٕؼی

 ہے فهكفہ ؾَعگی قے ظٔؼی

In 1918 he adopted the religion of love that he pursued till the end of his life. 

The last quartain of پیبو يهؽق 

sums it up. 

ػمم غٔ فٌُٕ کؽظؾ گؽيؿ آضؽ   

 ظل ضٕظ کبو ؼا اؾ ػهك ضٌٕ کؽظ

الجبل فهک پیًب چہپؽقیؾ   

 زکیى َکتہ ظاٌ يب خٌُٕ کؽظ

Eventually he walked away from from the multidisciplined intellect 

he turned his selfish heart into blood 

what are you now asking from the once philosopher Iqbal 

the all knowing sage has turned him into passion 

 زکیى َکتہ ظاٌ قے يؽاظ يب لؽاٌ يب يٕالَب ؼٔيی ہیں يب کٕئ أؼ صبزتػهك

 

Allama Iqbal's advice to the aging class of Dow85 

 

 يیبٌ النہ ٔ گم آنیبٌ گیؽ
 ؾ يؽؽ َغًہ ضٕاٌ ظؼـ فغبں گیؽ

 اگؽ اؾ َبتٕاَی گهتہ ای پیؽ
 َصیجی اؾ نجبة ايٍ خہبٌ گیؽ

Make your garden between the tulip and the rose 

learn the art of crying from the singing bird 
If you have grown old due to weakness 

Takd your share from this youthful world 
A modern day explanation: 

Live in the company of the beauties 

Listen to the romantic songs of Amitabh and Rajesh Khanna on Youtube 

What if we are old, the world is still young. 

 

 



 َٕاؼا تهص تؽ يی ؾٌ چٕ غٔق َغًّ کى یبثی

 زعی ؼا تیؿ تؽ يی ضٕاٌ چٕ يسًم ؼا گؽاٌ ثیُی

 

How to wake up our compatriots who have been sleeping 

since 1947? 

اگؽ قُُے ٔانٕں يیں غٔق َہیں تٕ ضبيٕنی کی ثدبءے اپُی آٔاؾ يیں 

 ؾٔؼ پیعا کؽٔ

اگؽ أَٹٕں پؽ قفؽ کؽَے ٔانے قكت پڑ گئے ہٕں تٕ زعی يیں تیؿی پیعا 

 کؽ

 زعی ٔہ َغًہ ہے خٕ أَٹ چالَے ٔانے گبتے ہیں

 ؾ َفف اگؽ ظٔ ؼٔؾی ثّ ثمب ؼقیعِ ثبنى

 چٕ َكیى گم ْٕائی ثّ ْٕا ؼقیعِ ثبنی

 ؾ ضیبل ضٕيم ثگػؼ چّ يدبؾ ٔ کٕ زمیمت

 چٕ گػنتی اؾ کعٔؼت ثبصفب ؼقیعِ ثبنی

Do not puff up if you achieved power and fame for a 

couple of days 

All of this will pass like a flowery breeze 

Do not weave stories in your mind since you do not know 

for sure what is real and what is not 

when you stop judging and hating others only then you all 

attain the purity of heart 

THE PROBLEM OF GOOD AND EVIL 

The problem of good and evil has posed one of the most 

mind boggling issues in the philosophy of religion. 

In fact the question why evil exists if there is a merciful 

God has shaken the faith of many. 



Lets look at how Iqbal handles it. 

 چٕ گٕیى َکتّ ؾنت ٔ َکٕ چیكت

  ؾثبٌ نؽؾظ کّ يؼُی پیچعاؼ اقت

 ثؽَٔ اؾ نبش ثیُی ضبؼ ٔ گم ؼا

 ظؼٌٔ آٔؼظ َّ گم پیعا َِ اقت

What shall say what is the reason for the existence of 

good and evil 

Its explanation is so complex that my tongue trembles 

It is like a branch that carries both the rose and the thorn 

on its outside. 

But inside it there is no rose and no thorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHARED BY FARRUKH HASHMI  

Once I saw a guy on a bridge about to jump. I said, "Don't do it!" He said, "Nobody loves me." I said, 
"God loves you. Do you believe in God?" 

 
He said, "Yes." I said, "Are you a Muslim or a non-Muslim?" He said, "A Muslim." I said, "Me, too! 

 

Shia or Sunni?" He said, "Sunni." I said, "Me, too! What mazhab?" He said, "Hanafi." I said, "Me, too! 
 

Deobandi or Barelvi?" He said, "Barelvi." I said, "M 
e, too! Tanzeehi or Tafkeeri?" He said, "Tanzeehi." I said, "Me, too! 

 

Tanzeehi Azmati or Tanzeehi Farhati?" He said, "Tanzeehi Farhati." 

 

I said, "Kaafir" and I pushed him over. 

 

 

I said: what about my eyes? 

God said: Keep them on the road. 

I said: what about my passion? 

God said: Keep it burning. 

I said: what about my heart? 

God said: Tell me what you hold inside it? 

I said: pain and sorrow? 

He said: ..stay with it. 

The wound is the place where the Light enters you. 

 

~ Rumi 

 

“Sometimes being a friend means mastering the art of timing.  

There is a time for silence. 

 A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. 

 And a time to prepare to pick up the pieces when it's all over.” 

 

 



 

 

 

 

 

 

SHARED BY KEHKASHAN QAMAR 

 



 

 

SHARED BY KEHKASHA QAMAR 

 

*.............* قیت زؽاو ہے   

 

یہ ایک نطص يكدع يیں تسیۃ انًكدع اظا کؽ ؼہب تٓب کہ قگؽیٹ کی َبگٕاؼ ثعثٕ َے يدٓے ثے چیٍ کؽ کے ؼکٓ 

ظیب، ضهٕع ٔ ضعٕع لبئى ؼکُٓب تٕ ثؼع کی ثبت تٓی ثعثٕ کی نعت قے ًَبؾ پٕؼی کؽَب ثٓی يسبل نگ ؼہب تٓب۔ قالو 

ؼہب تٓب۔ قگؽیٹ َٕنی کی کثؽت قے اـ کے ہَٕٹ قیبِ پڑ چکے  پٓیؽ کؽ ظیکٓب تٕ لؽیت ہی ایک آظيی ًَبؾ اظا کؽ

 تٓے۔ يیں َے قٕچب یہ ًَبؾ قے

 فبؼؽ ہٕ چکے تٕ اـ قے ثبت کؽَٔگب، نبی

ظ يیؽی َصیست قے اـ پؽ کٕئی يثجت اثؽ پڑ خبئے۔ نیکٍ يدٓے اـ ٔلت زیؽت کب قبيُب کؽَب پڑا خت اـ نطص 

فؽاغت پؽ يدٓ قے پہهے ہی اـ قے گفتگٕ کؽَب نؽٔع کی، کے قبتٓ ثیٹٓے ایک َٕخٕاٌ َے اقکی ًَبؾ قے 

 قُُے کیهئے يیں َے ثٓی کبٌ نگبئے تٕ کچٓ اـ لكى کی ثبت چیت ہٕ ؼہی تٓی:



 َٕخٕاٌ: انكالو ٔ ػهیکى، چچب آپ کٌٕ ہیں؟

 

 ِٔ آظيی: يیں ۔۔۔۔۔ ہٕں۔

 َٕخٕاٌ: چچب، کیب آپ َے نیص ػجعا نسًیع كهك کب َبو قُب ہے؟

ں خبَتب ہٕں اَہیں۔ َٕخٕاٌ:ِٔ آظيی: خی، يی  

 اچٓب تٕ آپ نیص خبظ انسك کٕ ثٓی خبَتے ہَٕگے؟

 ِٔ آظيی: خی، يیں اَہیں ثٓی خبَتب ہٕں۔

 َٕخٕاٌ: تٕ آپ نیص دمحم انغؿانی کٕ ثٓی خبَتے ہیں؟

 ِٔ آظيی: خی، يیں اَہیں ثٓی اچٓی غؽذ خبَتب ہٕں۔

ُتے ہَٕگے َبں؟َٕخٕاٌ: تٕ پٓؽ آپ اٌ کی کیكٹیں أؼ فتبٰٔی خبت ثٓی ق  

 ِٔ آظيی: خی، يیں اٌ کی کیكٹیں ثٓی قُتب ہٕں أؼ اَکے فتبٰٔی خبت ثٓی۔

 َٕخٕاٌ: آپ خبَتے ہیں َبں یہ قبؼے نیٕش قگؽیٹ کٕ زؽاو کہتے ہیں، تٕ پٓؽ آپ کیٕں پیتے ہیں قگؽیٹ؟

و َہیں ہے۔ِٔ آظيی: )خٕ اة اـ قبؼی گفتگٕ قے ثیؿاؼی قی يسكٕـ کؽ ؼہب تٓب( َہیں قگؽیٹ َٕنی زؽا  

َٕخٕاٌ: َہیں، زؽاو ہے، ہللا تؼبنٰی کب اؼنبظ ثٓی تٕ یہی ہے َبں کہ )پهیع چیؿٔں کٕ تى پؽ زؽاو کؽ ظیب گیب ہے(۔ کیب 

 کجٓی قگؽیٹ نؽٔع کؽتے ٔلت آپ َے ثكى ہللا پڑْی ہے یب قگؽیٹ ضتى ہَٕے پؽ انسًعہلل کہی ہے؟

ایک آیت ظکٓب ظٔ خف يیں کہب گیب ہٕ کہ )ٔيسؽو ػهیكى ِٔ آظيی: )تمؽیجب ثُٓبتے ہٕئے( يدٓے لؽآٌ نؽیف کی 

 انعضبٌ( أؼ ہى َے تى پؽ قگؽیٹ َٕنی زؽاو لؽاؼ ظی ہے۔

 َٕخٕاٌ: چچب یمیٍ کیدیئے اقالو يیں قگؽیٹ َٕنی ثبنکم ٔیكے ہی زؽاو ہے خف غؽذ قیت زؽاو ہے۔

ہدے يیں ثٕال أئے نڑکے، تٕ ہٕتب کٌٕ ہے کہ اـ آظيی کب صجؽ کب پیًبَہ نجؽیؿ ہی ہٕ چکب تٓب، خٓالتے ہٕئے ضَٕطٕاؼ ن

 خف چیؿ کٕ چبہے زؽاو لؽاؼ ظے أؼ خف چیؿ کٕ چبہے زالل لؽاؼ ظیعے؟

ِٔ َٕخٕاٌ َہبیت ہی تسًم قے ثٕال کہ پٓؽ الیئے اک آیت خف يیں نکٓب ہٕ کہ )ٔيسم نکى انتفبذ( أؼ ہى َے تى پؽ 

 قیت کٕ زالل کؽ ظیب ہے۔

 

ظيی کٕ نهعؼ ہی کؽ کے ؼکٓ ظیب تٓب، ایكب نگ ؼہب تٓب کہ اة ؼٔیب کہ تت، يكدع يیں َٕخٕاٌ کی گفتگٕ َے اـ آ

البيت کی آٔاؾ گَٕح اٹٓی تٓی أؼ نٕگ خًبػت کیهیئے کٓڑے ہٕ ؼہے تٓے۔ ًَبؾ کے ثؼع ِٔ آظيی پٓؽ اـ َٕخٕاٌ 

ِ کجٓی قگؽیٹ َٕنی َہیں کی غؽف يتٕخہ ہٕا أؼ ثٕال ظیکٕٓ َٕخٕاٌ، يیں ہللا کی لكى کٓب کؽ کہتب ہٕں کہ آئُع

  کؽَٔگب

 
 

 


